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1. Údaje o projektu
Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/3.2.13/02.0003

Název projektu:

Vzdělávání pracovníků silničního hospodářství a stavitelství

Číslo prioritní osy:

7.3

Celková výše finanční podpory:

2 335 706,75

Částka ESF:

1 985 350,71

Křížové financování:

0,00

Datum zahájení realizace projektu:

01.01.2011

Datum ukončení realizace projektu: 30.06.2013
Číslo právního aktu
(Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření):

CZ.1.07.3.2.13/02.0003

2. Zpráva o udržitelnosti
Pořadové číslo zprávy:

9

Pořadové číslo MZ o
udržitelnosti:

2

Typ MZ:

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Sledované období od:

01.07.2014

Sledované období do:

30.06.2015

Předpokládané datum
předložení ŘO/ZS:

31.08.2015

Doplňující informace k realizaci udržitelnosti:
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3. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy
Název příjemce:

Střední průmyslová škola Chrudim

IČ příjemce:

15052591

Hlavní kontaktní osoba:
Příjmení:

Mihulka

Jméno:

František

Titul před: Ing.

Titul za:

Telefon I:

469688623

Telefon II:

Email:

sspst@sspst-chrudim.cz

Fax:

469688141

Funkce:

ředitel

Jméno:

František

Statutární zástupce:
Příjmení:

Mihulka

Titul před: Ing.

Titul za:

Telefon I:

469688623

Telefon II:

Email:

sspst@sspst-chrudim.cz

Fax:

469688141

Funkce:

ředitel

Jméno:

František

Zhotovitel Zprávy o udržitelnosti:
Příjmení:

Mihulka

Titul před:

Titul za:

Telefon I:

+420602145173

Telefon II:

Email:

MIHULKA.FRANTISEK@SSPSTCHRUDIM.CZ

Fax:

Funkce:

4. Popis udržitelnosti
(Celé klíčové aktivity, metodiky, kurzy atd., vše co v rámci udržitelnosti
zachováváte)
Projekt předpokládal, že po ukončení realizace projektu,bude předkladatel, při případném zájmu ze Správy a
údržby silnic Pardubického kraje připraven zorganizovat další vzdělávací kurzy pro pracovníky této organizace. Ve
sledovaném období předkladatel projektu nezaznamenal ze strany Správy a údržby silnic Pardubického kraje, ani
jiné firmy z oblasti silničního stavitelství zájem o zorganizování takových kurzů. Předkladatel projektu je připraven
takové kurzy zorganizovat v případě zájmu v následujícím období udržitelnosti projektu.
Projekt předpokládal využití jednoho z výsledků projektu -odborné publikace - při vzdělávání žáků školy. Tento
záměr byl ve sledovaném období beze zbytku naplněn. Žáci všech tří ročníků, oboru vzdělání s výučním listem
Strojník - Mechanik silničních strojů, využívali odbornou publikaci při studiu odborných předmětů.
Pro období udržitelnosti projektu, projekt předpokládal poskytnutí odborné publikace v tištěné i elektronické
podobě (ve formě CD Rom) správám a údržbám silnic v ČR a privátním firmám silničního stavitelství. Tento záměr
projektu byl ve sledovaném období naplňován tím, že odborná publikace byla poskytována organizacím, které o
získání odborné publikace projevily zájem.
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5. Zajištění udržitelnosti vzhledem ke stanoveným cílům
(Jakým způsobem byly výstupy ve sledovaném období udržovány)
Vypracováním vzdělávacích programů pro kategorie Pracovníci dělnických profesí, Provozně - techničtí pracovníci
a Technicko - hospodářští pracovníci, byla prohloubena a rozšířena nabídka dalšího vzdělávání v Pardubickém
kraji. Distribucí odborné publikace níže uvedeným firmám bylo dosaženo zapojení zaměstnavatelů do
vzdělávacích aktivit, přímo souvisejících s růstem potenciálu jejich pracovníků a dosažení žádané úrovně jejich
poznání v oblasti silničního stavitelství. Těmito kroky bylo ve sledovaném období dosaženo udržitelnosti projektu
ve vztahu k deklarovaným cílům projektu.Tím, že žáci školy oboru Strojník - Mechanik silničních strojů, byli ve
sledovaném období seznamováni v průběhu výuky s novými poznatky získané praxí v provozech Správy a
údržby silnic Pardubického kraje, bylo dosaženo zajištění udržitelnosti vzhledem k jednomu z cílů
projektu.Seznam organizací a firem, kterým byla ve sledovaném období poskytnuta odborná publikace a CD Rom
(v jimi požadovaném množství):
Swietelsky stavební s.r.o. České Budějovice, M- silnice Hradec Králové, Skanska DS a.s. Czech Republic,
Tarmac CZ a.s., Silnice Čáslav a.s., Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, KOBIT, spol. s r.o. Jičín.

6. Problémy vzniklé v rámci udržitelnosti a způsob jejich odstranění
Ve sledovaném období se žádné závažné a zásadní problémy v rámci udržitelnosti projektu nevyskytly.

7. Přehled kontrol po ukončení projektu
Kontrola po ukončení
projektu:

Ano

Název subjektu, který
provádí/provedl kontrolu:

Pardubický kraj

Číslo kontroly:

32/3.2/02.0003/2013

Název kontroly:

Kontrola nesrovnalosti

Datum zahájení kontroly:

30.09.2013

Datum kontroly do:

29.01.2014

Nápravná opatření splněna:
Lhůta ke splnění nápravných
opatření:
Popis nápravných opatření:

8. Podstatné/nepodstatné změny
9. Přílohy
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10. Čestné prohlášení příjemce
Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:
1.

Všechny informace v předložené Zprávě o udržitelnosti a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a
možných následků, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2.

Udržitelnost projektu je v souladu s podmínkami uvedenými v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o
poskytnutí dotace/ /Smlouvě o realizaci GP/jiného právního aktu;

Jméno a příjmení statutárního
zástupce/oprávněné osoby:

Ing. František Mihulka

Funkce v organizaci:

ředitel

Místo a datum:
Podpis a razítko:

Poznámky:

*) Pokud Zprávu o udržitelnosti podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Zprávy o udržitelnosti přiloženo její pověření od
statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci grantového projektu/jiném
právním aktu.
V případě, že pověření bude platné pro celou dobu udržitelnosti projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Zprávě o udržitelnosti. .
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